
Recorda que les formes pròpies de l’Imperatiu són les de 2a persona, les que tens als quadres. La resta 

s’agafen del  Present de Subjuntiu.Com les formes negatives. Completa els quadres: 

 

1a conjugació 2a conjugació 3a conjugació “ser” “anar” “estar”  

parla encén protegeix sigues vés estigues tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

parleu enceneu protegiu sigueu aneu estigueu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

 

“fer” “veure” “viure” “dir” “tenir” “venir”  

fes veges(o ves) viu digues tin,tingues vine tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

feu vegeu viviu digueu teniu,tingueu veniu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

 

“córrer” “dur” “saber” “beure” “eixir” “caure”  

corre du sàpi(gu)es beu ix cau tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

correu dueu sapi(gu)eu beveu eixiu caieu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

 

“escriure” “obrir” “riure” “coure” “traure” “creure  

escriu obri riu cou trau creu tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

escriviu obriu rieu coeu traieu creieu vosaltres 

      ells,elles,vostés 



“prendre” “créixer” “conéixer” “morir” “cabre”  

pren creix coneix mor cap tu 

     ell,ella,vosté 

     nosaltres 

preneu creixeu coneixeu moriu capieu vosaltres 

     ells,elles,vostés 

 

 

Ara fes negatives les formes verbals anteriors. Has de recórrer al Present de Subjuntiu: 

 

1a conjugació 2a conjugació 3a conjugació “ser” “anar” “estar”  

No parles No encengues 

No protegisques 

No sigues No vages No estigues tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

No parleu 

No encengueu 

No protegiu No sigueu No aneu No estigueu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

 

“fer” “veure” “viure” “dir” “tenir” “venir”  

No faces No veges No visques No digues No tingues No vingues tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

No feu No vegeu No visqueu No digueu No tingueu No vingueu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

 

“córrer” “dur” “saber” “beure” “eixir” “caure”  

No córregues No dugues 

No sàpi(gu)es 

No begues No isques No caigues tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

No corregueu No dugueu 

No sapi(gu)eu 

No begueu No isqueu No caigueu vosaltres 

      ells,elles,vostés 



 

“escriure” “obrir” “riure” “coure” “traure” “creure  

No escrigues No òbrigues No rigues No cogues No tragues No cregues tu 

      ell,ella,vosté 

      nosaltres 

No escrigueu No obrigueu No rigueu No cogueu No tragueu No cregueu vosaltres 

      ells,elles,vostés 

      

“prendre” “créixer” “conéixer” “morir” “cabre”  

No prengues No cresques No conegues No mores No càpies tu 

     ell,ella,vosté 

     nosaltres 

No prengueu No cresqueu No conegueu No moriu No capieu vosaltres 

     ells,elles,vostés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


